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Materiais de sensibilización en centros educativos sobre 
Traballo Decente 

 
INTRODUCIÓN 

Elaboramos estes materiais co obxectivo de dar a coñecer a situación do emprego en España, así 

como a necesidade de defender un Traballo Decente, ao que todas as persoas teñen dereito,  pero 

que lamentablemente hoxe en día está moi lonxe de ser unha realidade para moitas delas, nun 

mercado laboral caracterizado por altos niveis de precariedade, onde ter un traballo hoxe en día 

non é suficiente para saír da pobreza e para poder ter unhas condicións de vida dignas. 

Estes materiais están dirixidos a actividades na aula con poboación de entre 11 e 18 anos. 

Realizando todas as actividades expostas, a duración sería de ao redor dunha hora e media, pero 

pódense combinar segundo o tempo dispoñible, o perfil do alumnado e as preferencias do 

dinamizador. É importante que o dinamizador coñeza as características da clase onde vai 

realizar a actividade para poder valorar se é necesario adaptala ao alumnado. 

 
 

OBXECTIVOS 
 

Obxectivo	xeral	 Obxectivos	específicos	 Actividades	a	desenvolver	

Reflexionar	e	sensibilizar	
sobre	o	Traballo	Decente	

1.	Analizar	a	situación	do	
mercado	laboral	actual.	

Que	é	o	Mercado	Laboral	
para	ti?	

#Trabajaporloqueesjusto	

2.	Coñecer	as	características	
propias	dun	traballo	
decente/digno.	

Si	ou	Non	

Ofertas	de	Emprego.		
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ACTIVIDADES 

Bloque 1: Analizar a situación do mercado laboral actual. 

O obxectivo deste apartado é observar a concepción que ten a mocidade do mercado laboral, 

que entenden por mercado laboral e que saben deste. Para iso, realizaranse dúas actividades 

unha consistirá en cuestionar ao grupo sobre a situación laboral en España e outra será o 

visionado do vídeo de Economía Solidaria de 2019 e a reflexión  posterior. 

 
 

ACTIVIDADE	1	

Nome	da	actividade	 Que	é	o	Mercado	Laboral	para	ti?	

Obxectivo	

Traballar	 co	 alumnado	 o	 seu	 coñecemento	 sobre	 o	 mercado	
laboral,	 así	 como	 axudarlles	 a	 reflexionar	 sobre	 o	 concepto	
protector	do	traballo	e	como	para	algúns	sectores	xa	non	ofrece	
esa	protección:	hoxe	en	día	ter	un	traballo	non	asegura	ter	unha	
vida	digna,	nin	saír	da	pobreza.	Non	todos	os	traballos	ofrecen	os	
mesmos	dereitos	e	oportunidades.	

Espazo	e	tempo	
estimado	

Desenvolverase	 nunha	aula	 habilitada	 para	 a	 actividade.	 Terá	
unha	duración	aproximada	de	15	minutos.	

Participantes	e	
estrutura	de	grupos.	

Participará	toda	a	clase	en	plenario.	Non	haberá	división	
por	grupos.	

Desenvolvemento	

Para	 empezar	 a	 sesión,	o	monitor/a	encargado	 lanzará	 as	
seguintes	preguntas	ao	grupo:	

“Polo	que	oídes	ás	vosas	familias,	nas	noticias	…”	

• En	que	creedes	que	consiste	o	mercado	laboral?	
o É	a	unión	da	oferta	e	demanda	de	emprego.	O	

equilibrio	de	ambos	indica	o	paro	dun	país.	

• Como	creedes	que	está	actualmente	en	España?	
o Actualmente	vese	afectado	pola	crise	derivada	da	

pandemia	e	a	taxa	de	desemprego.	No	segundo	
trimestre	de	2021	atópase	nun	15,26%	e	o	desemprego	
dos	menores	de	25	anos	sitúase	no	35,1%,	o	máis	alto	
da	Unión	Europea.	España	está	a	se	recuperar	da	crise	
actual	pero	dunha	maneira	lenta	e	con	empregos	de	
pouca	calidade.	

	
	 	



	

	

	

www.iglesiaporeltrabajodecente.org	
info@iglesiaporeltrabajodecente.org	

	
	 

 

 • Credes	que	todo	o	mundo	ten	un	traballo	que	lle	permite	
vivir	con	dignidade?	

• Credes	que	todos	os	traballos	son	iguais	en	dereitos,	diñeiro	
e	calidade	de	vida?.		

• Parécevos	que	hai	persoas	que	acceden	a	mellores	traballos	
que	outras?	Por	que?	

Espérase	 que	 o	 monitor/a	 encargado/a	 da	 actividade	 saiba	
xestionar	 de	 maneira	 sensible	 os	 temas	 a	 tratar	 e	 teña	 a	
capacidade	de	guiar	as	achegas	dos	alumnos.	

A	 modo	 de	 dinámica	 de	 tormenta	 de	 ideas,	 o	 monitor/a	 irá	
apuntando	 palabras	 chave,	 que	 vaian	 saíndo	 coas	 achegas	 dos	
mozos,	 na	 pizarra.	 Isto	 axudará	 a	 recoller	toda	 a	 información	 e	
plasmala	dunha	maneira	visual,	para	posteriormente	poder	facer	
un	resumo.	

Cousas	específicas	a	
ter	en	conta.	

É	 importante	 deixar	 un	 tempo	 despois	 de	 realizar	 a	 pregunta	
para	 que	 poidan	 pensar	 a	 súa	 resposta	 e	 contestar	 cando	 se	
atopen	cómodos/as.	

Neste	 tipo	de	actividades	 tamén	hai	 que	destacar	 a	importancia	
da	escoita	activa.	Para	iso,	pódese	utilizar	a	dinámica	de	levantar	
a	man	para	falar	ou	incluír	unha	pelota	no	proceso,	dando	lugar	a	
que	só	poida	falar	quen	teña	a	pelota	nas	mans.	

Material	 Pizarra	

Monitores	
O	monitor/a	encargarase	de	realizar	as	preguntas	e	recoller	a	
información	recibida	polos	alumnos/as.	

Posibles	riscos	 Ningún	

	
	
	

ACTIVIDADE	2	

Nome	da	actividade	 #Trabajaporloqueesjusto	

Obxectivo	

Reflexionar	a	partir	dun	vídeo	sobre	as	desigualdades	laborais	en	
clave	 de	 dereitos	 e	 oportunidades	 e	 sobre	 a	 importancia	 de	
cambiar	 o	 sistema	 para	 asegurar	 que	 todos	 os	 traballos	 sexan	
decentes.	
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Espazo	e	tempo	
estimado	

Desenvolverase	nunha	aula	habilitada	para	este	proxecto.	Terá	
unha	duración	aproximada	de	15	minutos.	

Participantes	e	
estrutura	de	grupos	

Participará	toda	a	clase.	Non	haberá	división	por	grupos.	

Desenvolvemento	

Primeiro	proxectaráselles	este	vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=WgSN9bAjQt8	(Cáritas:	
Economía	e	Persoas).	

Posteriormente	 abrirase	 un	 espazo	 de	 debate	 onde	 poder	
reflexionar	 sobre	 o	 visualizado.	 Para	 iso,	 poderanse	 utilizar	 as	
seguintes	preguntas:	

• Que	vos	pareceu	o	vídeo?	

• Que	credes	que	quere	transmitir?	

• Estades	de	acordo	co	que	expón	o	vídeo?	

• Ocórreseche	algún	cambio	que	poidas	facer	ti	ou	a	túa	
familia	para	mellorar	esta	situación?	

• Pódense	repasar	as	condicións	laborais	dos	sectores	que	
aparecen	no	vídeo:	hostalaría,	coidados,	repartidores/as,	
temporeiros.	

Cousas	específicas	a	ter	
en	conta.	

Deberase	 adaptar	 as	 preguntas	 a	 unha	 linguaxe	 sinxela	 en	
función	 da	 persoa	 receptora	 e	 poderanse	 engadir	 outras	 en	
función	de	como	se	desenvolva	o	debate.	

É	 importante	 deixar	 un	 tempo	 despois	 de	 realizar	 a	 pregunta	
para	 que	 poidan	 pensar	 a	 súa	 resposta	 e	 contestar	 cando	 se	
atopen	cómodos/as.	

Neste	 tipo	de	actividades	 tamén	hai	 que	destacar	 a	importancia	
da	escoita	activa.	Para	iso,	pódese	utilizar	a	dinámica	de	levantar	
a	man	para	falar	ou	incluír	unha	pelota	no	proceso,	dando	lugar	a	
que	só	poida	falar	quen	teña	a	pelota	nas	mans.	

Material	 Proxector	

Monitores	
O	monitor/a	encargarase	de	realizar	as	preguntas	e	 recoller	a	
información	recibida	polo	alumnado.	

Posibles	riscos	 Ningún	
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Bloque 2: Coñecer as características propias do traballo decente/digno. 
 

Este bloque de actividade pretende que o alumnado reflexione sobre as condicións que fan 

que un traballo sexa decente ou non, que as detecten a partir de diferentes casos e que poidan 

debater sobre elas. 
 
 

ACTIVIDADE	1	

Nome	da	actividade	 Si	ou	Non	

Obxectivo	 Saber	identificar	os	elementos	fundamentais	dun	traballo	decente	

Espazo	e	tempo	
estimado	

Desenvolverase	na	clase	habilitada	para	este	proxecto.	Terá		unha	
duración	aproximada	de	10	minutos.	

Participantes	e	
estrutura	de	grupos.	

Participará	toda	a	clase.	Non	haberá	división	por	grupos.	

Desenvolvemento	

O	 alumnado	 disporase	 no	 medio	 da	 sala	 en	 fila	 e	 o	 monitor/a	
encargado	irá	lendo	en	alto	os	diferentes	exemplos	proxectados	na	
pantalla	(Ver	Anexo	1).	Deberán	elixir	entre	o	“SI”,	dando	un	paso	á	
dereita	e	o	 “NON”,	un	paso	á	esquerda	en	 función	de	se	cren	que	
ese	exemplo	 cumpre	 cos	dereitos	 fundamentais	 do	 traballador	ou	
non	os	cumpre.	

Unha	vez	decidido	o	 lado	ao	que	moverse,	os	alumnos/as	poderán	
expoñer	que	motivos	fan	que	sexa	un	traballo	decente	ou	non,	se	se	
trata	 dunha	 situación	 na	 que	 se	 cumpren	 as	 características	 dun	
traballo	digno.	

Cousas	específicas	a	ter	
en	conta.	

É	 importante	deixar	un	 tempo	despois	de	 realizar	 a	pregunta	para	
que	 poidan	 pensar	 a	 súa	 resposta	 e	 contestar	 cando	 se	 atopen	
cómodos/as.	

Neste	tipo	de	actividades	tamén	hai	que	destacar	a	 importancia	da	
escoita	activa.	Para	iso,	pódese	utilizar	a	dinámica	de	levantar	a	man	
para	 falar	ou	 incluír	unha	pelota	no	proceso,	dando	 lugar	a	que	só	
poida	falar	quen	teña	a	pelota	nas	mans.	

Material	 Proxector	
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Monitores	
A	 persoa	 encargada	 da	 dinamización	 terá	 que	 ler	 en	 alto	 os	
diferentes	 exemplos,	 ademais	 de	 dar	 feedback	 aos	 alumnos/as	
sobre	as	súas	respostas.	

Posibles	riscos	 Ningún	

	
	

ACTIVIDADE	2	

Nome	da	actividade	 Ofertas	de	Emprego.		

Obxectivo	
Aprender	a	identificar	entre	diferentes	ofertas	de	emprego,	cales	
representan	un	traballo	digno	e	cales	non.	

Espazo	e	tempo	
estimado	

Desenvolverase	nunha	aula	habilitada	para	este	proxecto.	Terá	
unha	duración	aproximada	de	15	minutos.	

Participantes	e	
estrutura	de	grupos.	

Participará	toda	a	clase.	Nesta	ocasión,	dividirase	a	clase	en	dous	
ou	 tres	 subgrupos,	 dependendo	 do	 número	 de	 alumnos/as	 que	
haxa.	

Desenvolvemento	

Unha	 vez	 feitos	 os	 subgrupos,	 proxectarase	 unha	 oferta	 de	
emprego	(Ver	Anexo	2)	e	este	deberá	debater	que	características	
se	cumpren	e	cales	non	do	concepto	que	adquiriron	de	“Traballo	
Digno”.	

Cada	equipo	disporá	dunha	parte	da	pizarra,	onde	irán	escribindo	
as	 súas	 conclusións	 sobre	 as	 diferentes	 ofertas	 de	 emprego.	 O	
obxectivo	é	que	os	mozos/as	vaian	saíndo	á	pizarra,	a	escribir	as	
súas	ideas,	a	modo	de	competición	de	substitucións.	Cada	persoa	
só	poderá	saír	unha	vez	á	pizarra	e	deberá	volver	para	que	salga	a	
seguinte.	

Unha	vez	terminado	este	proceso,	haberá	un	tempo	para	valorar	
o	que	escribiu	cada	grupo	e	dar	puntos	 ao	gañador.	

Dependendo	 do	 tempo	 que	 se	 dispoña	 utilizarase	 para	 cada	
oferta	un	mínimo	de	2	minutos	e	un	máximo	de	5	minutos.	

Cousas	específicas	a	ter	
en	conta.	

Deberase	deixar	claro	que	espazo	ten	cada	grupo	para	realizar	a	
actividade.	 Ademais,	 é	 importante	 que	se	teñan	en	conta	todas	
as	conclusións	e	se	debata	sobre	elas,	 aínda	que	 sexa	 unha	
competición	e	só	haxa	un	grupo	gañador.	 	
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Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Traballo	de	interna	(moitas	horas	de	traballo,	poucas	horas	libres,	vivenda	e	sitio	de	traballo	
igual).	Dificultade	de	conciliación	do	traballo	e	a	vida	familiar.	Incapacidade	de	desenvolver	
un	proxecto	de	vida	digna.	Non	alta	na	seguridade	social,	non	cotización.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Traballo	infantil.	Explicar	que	en	España	o	traballo	infantil	non	está	moi	desenvolvido,	ao	
contrario	doutros	países	como	a	India	ou	como	Arxentina.	

Material	 Proxector	e	pizarra	

	
Monitores	

O	monitor/a	encargarase	de	distribuír	o	espazo	para	cada	grupo,	
así	 como	 controlar	 o	 tempo	 utilizado	 para	 cada	 oferta	 de	
emprego.	

Posibles	Riscos	 Ningún	

	
	

ANEXOS 
Anexo 1: Exemplos de situacións (Actividade 1, Bloque 2) 

Exemplo 1: Isabel ten 47 anos, ten dous fillos e traballa de interna, coidando dunha parella de 
anciáns, nunha casa desde hai 2 anos. Ela vive coa parella de luns a venres, tendo o sábado e 
domingo como día libre para visitar á súa familia. Isabel encárgase de realizar todo tipo de 
coidados persoais que necesiten as dúas persoas maiores e de levar a cabo todos os labores que 
require un fogar (comida, pasar o ferro, facer a compra, limpar a casa, etc.). Ten un contrato de 
900 euros ao mes, pero non está dada de alta na Seguridade Social. 

 

 
Exemplo 2: Sandra ten 16 anos e actualmente está a terminar a ESO. A fonte de ingresos 
principal na súa casa é un negocio familiar onde Sandra traballa as fins de semana para axudar 
aos seus pais. Sandra non ten contrato nin recibe diñeiro polo seu labor. Ela está contenta xa que 
axuda aos seus pais, pero en ocasións non ten tempo para estudar nin para saír  cos seus amigos. 

 

 
Exemplo 3: Pedro traballa de camareiro nun restaurante moi coñecido de España. O seu contrato 
actual é de 9 horas diarias e o seu salario é adecuado ás características do seu posto. En varias 
ocasións, debido a a gran cantidade de persoas que van ao restaurante, o seu xefe pediulle 
como favor, que quede máis horas das establecidas no contrato e así, poder axudarlle a ofrecer 
un servizo de calidade aos seus clientes. Pedro e o seu xefe son amigos de toda a vida e estas 
horas extras non llas paga xa que Pedro considera que sería un esforzo económico inasequible 
para a empresa do seu amigo e que, por tanto, non fai falta. 
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Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Traballar	 horas	 fóra	 de	 contrato	 e	 ademais	 sen	 remuneración,	 horas	 extras	 impagadas.	
Inseguridade	 laboral	 (medo	 ao	 despedimento)	 senón	 cumpres	 ordes.	 Aos	 DDLL	 non	 se	
poden	renunciar	nin	por	amizade.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Salarios	por	baixo	do	salario	legalmente	establecido.	Non	ten	contrato.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Reflexión	sobre	cargas	de	traballo,	distribución,	xestión	do	tempo.	Conciliación.	Límites	a	a	
túa	xornada	laboral.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Temporalidade	 dos	 contratos	 (curta	 duración).	 Inestabilidade	 laboral,	 imposibilidade	 de	
obter	unha	independencia.	Explicar	que	independizarse	e	atopar	traballos	de	curta	duración	
non	é	compatible	debido	a	que	non	existe	unha	estabilidade	e	seguridade	económica.	

 

 
Exemplo 4: María traballa como empregada do fogar desde hai dous anos no mesmo domicilio. 
Non ten contrato, pero si un acordo verbal establecendo un día á semana e traballa catro horas, 
cun soldo de 20 euros/día, é dicir, 5 euros/hora. 

 

 
Exemplo 5: Alicia está contratada nunha empresa de Madrid como deseñadora de produtos con 
xornada completa, é dicir, traballa 40 horas semanais. O seu horario de traballo é de 8 a 17 h de 
luns a venres, pero normalmente, non lle dá tempo a terminar os proxectos nesas horas e ten que 
seguir pola tarde na casa traballando, en moitas ocasións ata a hora de cear. 

 

 
Exemplo 6: Carlos ten 26 anos, acaba de terminar os seus estudos e desde fai un par de meses 
está a buscar un traballo que lle permita gañar diñeiro para poder independizarse. Aínda que está 
a atopar moitas ofertas de emprego e chámano dalgunhas empresas para traballar, a gran 
maioría son traballos de curta duración e a tempo parcial, é dicir, duns cuantos meses, sen saber 
se posteriormente o van a contratar de maneira fixa ou o van despedir. Que debería de facer 
Carlos? Debería aceptar algunha das ofertas de traballo ou seguir buscando outras opcións que 
lle permitan traballar de maneira fixa? 
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DATOS DA CANDIDATURA 
Data da postulación: 24/07/2017 
Posto vacante: Supervisor técnico informático 

INFORMACIÓN DE CONTACTO.  

DNI: xxxxxxxx 
Teléfono de contacto: +34 xxxxxx 
Email: candidato@xxx.com 

TITULACIÓNS E CURSOS 

Enxeñeiro técnico en Informática, curso 2014 (tamén debe 
incluírse o nome da Universidade que expide o curso). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Prácticas formativas non remuneradas en a empresa xxx. Ano 2016 
Voluntariado en ONG. Ano 2017 

Elementos	a	destacar:	A	este	tipo	de	currículo	denomínaselle	Currículo	Cego.	Caracterízase	
por	 non	 incluír	 ningún	 dato	 persoal,	 por	 exemplo,	 a	 idade,	 o	 sexo,	 a	 nacionalidade,	 a	
fotografía	 ou	 o	 lugar	 de	 residencia;	 evitando	 así,	 calquera	 tipo	 de	 prexuízo	 cara	 ao	
candidato/a.	 Mesmo	 pode	 non	 incluír	 o	 nome	 se	 se	 pensa	 que	 pode	 xerar	 algunha	
discriminación.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	SI	

Soldo	acorde	co	seu	contrato,	Seguridade	Social,	bo	ambiente	en	o	traballo.	

Exemplo 7. Neste caso o exercicio é un pouco diferente. Observa o seguinte currículo e 
comparte que ves de especial e porque crees que é así. 

 

 
 

 
Exemplo 8: Laura acaba de terminar un grao superior de peiteadora e atopou traballo nunha 
empresa que ten varios salóns de peiteado por toda España. Ten un salario adecuado ás súas 
condicións laborais e está dada de alta na Seguridade Social. Ao ser un dos seus primeiros 
traballos custoulle adaptarse, con todo, as súas compañeiras axudáronlle en todo momento. 

 

 
Exemplo 9: Manuel traballa como caixeiro nun dos bancos máis famosos de toda Europa. Desde 
fai un par de meses, a situación da empresa empeorou e fíxose un ERE. Debido a estes 
despedimentos, Manuel ten moita máis carga de traballo e sente que “non dá feito”, así, en 
moitas ocasións, non lle dá tempo a terminar todo o traballo e o xefe llo reprocha. Isto está a 
xerar que cada vez se levante con menos ganas de ir traballar e que cando chega a casa estea 
canso e apático.	  
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Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Traballo	con	niveis	de	tensións	elevadas.	Falta	de	persoal	e	carga	excesiva	para	o	persoal	
presente.	

Elementos	a	destacar:	Resposta	NON	

Traballo	a	tempo	parcial	e	salario	baixos	

Elementos	a	destacar:	Resposta	SI	

Fomenta	o	desenvolvemento	persoal	e	o	traballo	en	equipo.	

 

 
Exemplo 10: Olga traballa como comerciante de cosméticos de luns a venres en Barcelona. Non 
ten un horario definido, é dicir, pode traballar as horas que queira, mentres faga 6 horas diarias. 
O seu salario é moi baixo e non lle dá oportunidade de chegar a fin de mes, polo que a empresa 
dálle a opción de facer horas complementarias para gañarse un sobresoldo. Olga queixouse en 
varias ocasións pedíndolle ao seu xefe que lle aumente o salario e a resposta deste, foi reducirlle 
a posibilidade de facer horas complementarias no mes seguinte, a modo de castigo, impedindo 
que poida conseguir máis diñeiro. “En caso de queixarnos, o seguinte mes redúcennos as horas 
complementarias de traballo a modo de castigo”. O salario base está moi axustado e todos os 
traballadores dependen desas horas complementarias "para sacarse un salario digno”. 

 

 
Exemplo 11: Pablo traballa como auxiliar administrativo nun hospital de Madrid. Antes na súa 
área de traballo só había dúas persoas, pero agora son cinco e os conflitos entre compañeiros 
están a facerse cada vez máis visibles. Tres deles, queixáronse ao seu xefe, de maneira 
individual, xa que cualifican esta situación como “insostible”. A empresa, ante estas 
circunstancias, propúxolles crear uns espazos de convivencia, xunto cunha persoa intermediaria 
que exerza de mediador, onde poidan dialogar e solucionar os problemas de maneira asertiva, 
ademais de realizar cursos para mellorar as súas habilidades comunicativas. 
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persoal. 

 

 

Requisitos 

 

 

 

	 -	Xornada	de	

 

OFERTA 2 (atención ao cliente) 

 

 

 

 

Requisitos 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Ofertas de Emprego (Actividade 2, Bloque 2). 
 
 
 

 
 

	
	 	



	

	

	

www.iglesiaporeltrabajodecente.org	
info@iglesiaporeltrabajodecente.org	

	
	 

 

OFERTA 4 (Enfermeiro/a en quirófano) 

 

 

Requisitos 

 

 

 
 

 
 
 

	
	 	

OFERTA 3 (comercialización de viños) 

 

 

 

Requisitos 
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OFERTA 6 (empregada de fogar: interna) 

Requisitos: 

 

 

 
 

	 	

 

Requisitos: 

 

 

 

 

 



	

	

	

www.iglesiaporeltrabajodecente.org	
info@iglesiaporeltrabajodecente.org	

	
	 

 

 
 

 
 
 
 

OFERTA 8 (empregada de fogar) 

• Coidar persoa maior con mobilidade reducida, vai en cadeira de rodas e con 

principios de Alzheimer. Ten cama móbil. Non tería que encargarse da comida e a 

hixiene. Fundamentalmente é acompañamento e limpeza. 

• Non se realizará contrato. Salario non dispoñible, pero non se pagará moito. 

Tramitarase directamente coas persoas interesadas. 

• Horario: 9:00 a 18 h todos os días. 

Requisitos: Non pide 

Daraa de alta na Seguridade Social. 

 
	  

OFERTA 7 (empregada de fogar, Guadalaxara) 

• n aseo e ducha, 

limpeza lixeira do domicilio, 

. 

• . 

Requisitos: Non pide 
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•

 

•

 

•  

•

o domingo ás 22 pm. 

Requisitos: Non pide 

Daraa de alta na Seguridade Social. 


